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 چکیده

 ان اصلی آموزشعنوان مخاطببه  آموزاندانشعملکرد رسانه آموزشی شاد از دیدگاه    ارزیابی

در  تنهانهه  منظور ارائهه راهبردههای متناسهم آموزشهیهای الزم را بهتواند بسترمی  مجازی

ارزیابی عملکهرد رسهانه  هدف باحاضر  پژوهشفراهم نماید.   نیز  آن  از  بعدحتی  ا  رونن کدورا

 جامعهه آمهاری .شد آموزان انجامآموزشی شاد در دروس مطالعات اجتماعی از دیدگاه دانش

زنجهان بهه تعهداد شههر    متوسهطه اول آموزان پسر مدارس مقطع  کلیه دانش  پژوهش شامل

نفهر   361(  1970س جدو  کرجسهی و مورگهان  ر اسای بمارحجم نمونه آنفر بود.    5983

گیری تصادفی ساده اعضای نمونهه آمهاری انتخها  تعیین گردید و با استفاده از روش نمونه

محقق ساخته کهه مشهتمل   نامهپرسشپژوهش از    ازیردنومهای  جهت گردآوری دادهشدند.  

 تحصهیلی، حهاالتد   معه  :بعهد  7امل  شه  نامهپرسهشبود، استفاده شهد. ایهن    سؤا   31بر  

دروس   آموزشی، مهدیریت و همهاهنگی آموزشهی  ، مطلوبیت محتوایآموزاندانشانگیزشی  

 جهام روایهیجهت انبود.    بودنیکاربرداز    آموزاندانشتحصیلی، عملکرد آموزشی و رضایت  

ونبها  از روش روایی محتوایی و برای محاسبه میزان پایایی از آزمهون آلفهای کر  نامهپرسش
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ههای ویلکاکسهون، ههای پهژوهش بها اسهتفاده از آزمهونداده  لیوتحلهیتجزد.  ردیه گفاداست

ههای . یافتههانجهام شهد  SPSSآمهاری    افهزارنرمبا استفاده از  ای و  نمونه  تی تکو  فریدمن  

معهد  کمتهری در دروس  موردمطالعهه جامعهه آمهاری  بیانگر این مطلم است کهه شپژوه

نظهرات دروس تهاریخ و مهدنی  در    رسهانه شهاد  کاراییبه  نسبت    و  اندکسم نموده  اجتماعی

کهه   داننهدمیپیشهرفت روزافهزون    و نیازمنهدمتوسه     ایرسانهشاد را    اند وداشتهنمطلو   

کاربردی نمهودن از ضروریات  شاد  افزاری  نرمامکانات    و  محتوایی  کیفیت  تقویت  اساسنیبرا

 باشد.آن می

 .اجتماعی  مطالعات  ران کرونا،دواد،  شی شرسانه آموزآموزش مجازی،    :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 یبشههر حیههاتابعاد اری از یدهه دوم قرن بیستم بس در 1ویروس کرونا سریع  شیوعبا  

، در ابعههاد ها در تمههامی نقههای زمههینسههانو زندگی اجتماعی و فردی ان  همتحو  شد

 اسههت قههرار گرفتههه ریتههأ تحت: اقتصههادی، اجتمههاعی، سیاسههی مختلفههی همنههون

و فضای   3با استفاده از اینترنت  هاسازمانبسیاری از افراد و    (.78:  2020  ،2اتاچاریاهب 

بههه   در دوران انتشار این ویروس  اخود ر  هایولیتئمس  بسیاری از  اندتوانسته  4مجازی

بهها   6یا آموزش الکترونیههک   5قبل از ظهور ویروس کرونا آموزش مجازی  .انجام رسانند

از دانشههجویان   %15آمریکهها تنههها  کشور  در  ود برای مثا   اقبا  چندانی موجه نشده ب

 (.28: 2020  همکاران، و  8آدئویه  کردند  نام بت 7کارشناسی برای آموزش آنالین

ادی در مسههائل ن دوران دچههار تیییههرات زیهه هادهای اجتماعی که در ایهه له نازجم

سههتر سبک جدیدی از یههاددهی و یههادگیری در ببنیادین خود شده و باتجربه نمودن  

هههای ریرمنتظههره در سههبک پیشههین خههود شههده اسههت، نهههاد مجازی دچههار چههالش

ازی در آمههوزش مجهه   (.146:  2021  ،10 ههامنی  و  نههژاد  مصههلیاست    9وپرورشآموزش

و بههه ایههن دلیههل کههه ایههن نههوع از آمههوزش  استرخوردار  اهمیت بسیاری ب  کیفیت از

نههون آمههوزش سنتی و حضوری شده؛ باید بههازدهی مناسههبی را هم جایگزین آموزش

 (.328: 2020  همکاران، و  11جداو سنتی داشته باشد  

 آمههوزش  کههه  اندخواسههته  دانشههجویان  و  اسههاتید  از  هند  و مدارس  هادانشگاه  اکثر

و در این امر دانشجویان را ترریههم   کنند  انتخا   زشیآمو  اهداف  برای  را  کترونیکیلا

 از آموزشههی مراحل نیچ هایدانشگاهدر   ویروس،  گسترده  توسعه  با  همننین  ،نمایند

 
1  . covid 19 

2 . Bhattacharyya 

3 . Internet 

4  . Cyberspace 

5  . Virtual training 

6  . e-learning 

7  . Online education 
8 . Adeoye 

9 . Educational Institution 

.10 Mosalanejad & Sameni 

11 . Jadhav 
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 مختلهه   هههایدوره  و تمههامی  اجههرا شههد  Voov  و  Zoom  ماننههد  هاییبرنامه  طریق

 عههرا ،  در.  اسههت  گرفتههه  قههرار  اندانشههجوی  اختیههار  در  اینترنههت  طریههق  از  دانشگاهی

 اسههتفاده آنالیههن کههاربردی هایبرنامههه از 1جهههانی قرنطینههه زمههان از آمههوزاندانش

 بههرای را Microsoft Teams برنامههه جسههتانرگ وپرورشآموزش . وزارتکنندمی

 عمههومی  پخههش  بهها  همننههین  وزارتخانههه  ایههن  و  است  کرده  ارائه  دولتی  مدارس  تمام

 مدرسههه یهها "Teleskola" - نههام به آموزشی برنامه یک   و  کرده  همکاری  گرجستان

 انجمههن  .اسههت  کههرده  آرههاز  کههالس  دروس  بهتر  درک  از  اطمینان  برای  را  2تلویزیونی

 آموزشی  مؤسسات  به  تا  ستا  کرده  ایجاد  آنالین  منبع  صفحه  یک   آفریقا  هایدانشگاه

 ییههادگیر هههایروش بههه راحتیبههه و کنههد کمههک  هههاکالس صههحی  ریزیبرنامههه در

 از  ایگسههترده  طیهه   آمریکههایی  هایدانشگاه  و  هاکالج  منانج.  آورندیرو  الکترونیکی

 و  هااندیشههیهم  و  دهنههدیمهه   ارائههه  فراگیههران  و  مربیههان  از  حمایههت  بههرای  را  وبینارها

 جههاری  سههخت  شرای   با  کنارآمدن  برای  جویاندانش  به  کمک   برای  مجازی  هایبحث

زی در اقههع چگههونگی اجههرای آمههوزش مجههاو  در  (.4:  2020  ،3سونی   شودمی  برگزار

 یافتگیتوسههعهمناسم در آن، وابستگی بسیاری بههه میههزان    مدارس و نیل به کیفیت

 دارد.کشورها  

هههای عرصههه آمههوزش مجههازی بههرای تمههامی طی   پیشرفته جهاندر کشورهای   

درواقههع بهها (.  2:  2020  ،4احمههدی  و  ایههازی باشههد  و گسههترش می  رشددرحا جامعه  

 ،افزارهههای آموزشههیاینترنت و انواع نرمن نظیر  های نوییفناورابزارهای    ی ازگیربهره

زمههان و مکههانی  گشههته و در هههر  های مجازی استاندارد فههراهمامکان برگزاری کالس

کشورهای پیشرفته جهان   حا ینباا.  (4:  2020  ،5ویاننا توان به تدریس پرداخت  می

را   یدعدلمت  هایکرونا مصون نمانده و آسیم  و آموزش نیز از آفات ویروس  یفنلاوردر  

 متحمل شدند.

شده است، نیازمند طرحمهای متعدلدی  برای فضای مجازی تعری اینکه    بهباتوجه

 صههرفاً متعارف معنای به مجازی باشیم. فضایمی از آن ی مناسمری  و تحلیلتعارائه  
 

1  . Global quarantine 

2  . TV school 
3  . soni 

4  . Ayazi & Ahmady 

5  . Viyyanna 
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 ایجادشده  مختل   یهازیرساخت  اساس  بر  که  باشدمی  دیجیتالی  و  مجازی  یایدنک ی

 مهها  که...  و  افزارهانرم  افزارها وسخت  اطالعات،  و  هاداده  ها،شبکه  ها،یانهار  است، مانند

  (.1845: 2018  همکاران، و  1نینگ    نامیممی  معمولی  مجازی  فضای  را هاآن

 جزئههیاینترنت خود  درواقعولی  اند،دانستهرا معاد  با اینترنت   بعضی از افراد آن

-های مختص به خود است که میی ویژگیکه دارا  باشدمیمجازی    بیکران  از فضای

نمههود   بودن اشههاره  مکانبی  ،جرمبی  ،حاضرین  فیزیکی  هاینشانه  حضور  عدمتوان به  

 حهها درعین و به نظر آینههد ریناپذکنتر محسوسی   طرز  بهگردد تا افراد  عث میکه با

در آن  شههدهکارگرفتهبه یفنلههاور مسههتحکم هههایچارچو  و خصوصههیات واسههطهبه

 فضا  این  در  موجود  و نامرئی  مرئی  شماربی  ساختارهای  کنتر   تحت  شدتبهان  کاربر

 آمههوزاندانش  های یادشده،ویژگی  بهباتوجه  (.113:  1385هستند  ذکایی و خطیبی،  

برخ  حضور یافته و از آن کما    هایکالسدر    توانندمیدر هر زمان و در هر مکانی  

 را ببرند.استفاده  

ههها رنشان کرد که بخههش عظیمههی از پژوهشهش باید خاطپیشینه پژو  ۀنیدر زم

انههد و معطههوف کرده  تیهه وتربمیتعلتوجه خود را به رواب  بین فضای مجازی و نظههام  

را  تیهه وتربمیتعلبررسی و ارزیابی تأ یر آن در نظام آموزش عالی و نهههاد   بخشی دیگر

حقیقی بههه شناسههایی ( در ت1396قوام و همکارانش    هزادیتق   اند.موردتوجه قرار داده

های تهههران هههای مجههازی در دوره متوسههطه شهرسههتانازنده آموزشهای سهه مؤلفههه

زی را شناسههایی کردنههد و شههاخص مههؤ ر در آمههوزش مجهها 141ههها انههد. آنپرداخته

ریزی آموزشههی، یههادگیری های برنامههههمننین در پایان تحقیقشههان اهمیههت مؤلفههه

( با ارزیابی کههارکرد محتههوای 1397 بیگی  خسرو    واب  و... نشان داده شد.مطلو ، ر

تههاریخ رسههد کههه دروس الکترونیکی در آموزش تاریخ در دانشگاه بههه ایههن نتیجههه می

آموزش الکترونیک دارند و بر لزوم اصههالح و تههدوین محتههوای   راستایی بسیاری باهم

-( در مقاله شههبکه1398   مقدم  یوسفی  و  عمران  پورکند.  درسی الکترونی تأکید می

ادگیری بهها یهه   -  ییادده  ندیفرابخشی  بزاری در جهت کیفیتی اجتماعی مجازی؛ اها

شههده و یبررس تیهه وتربمیتعلن این فضهها در حلیلی، معایم و محاست  -  یروش توصیف 

گیههرد کههه گذاری کشورهای مختل  جهان در این زمینه نتیجه مههیسرمایه  بهباتوجه

 
1  . ning 
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فههرزین و همکههاران   اسههت.  تیهه وتربمیلتعبر    زمینه دارای تأ یر زیادیفنلاوری در این  

 شناسههیزیست  درس  مجههازی  آموزش  وضعیت  ( در پژوهشی با عنوان ارزیابی1399 

 نامهپرسههشبجنورد بهها اسههتفاده از    شهرستان  زدهمیا  پایه  دختر  آموزاندانش  بین  در

عرصه مناسم در تدریس و گیرند که فضای مجازی توانایی ارائه  پرداخته و نتیجه می

 عنوان تجربههه( در پژوهشههی بههه1399عباسههی و همکههاران    .باشدا دارا میآموزش ر

 آموزشههی  شههبکه  در  تههدریس  هههایچالش  و  هافرصههت  از  ابتدایی  دوره  معلمان  زیسته

 قرنطینههه،  ایام  در  تحصیلی  افتادگیعقم  ها: جبرانشاد( به بیان فرصت   آموزاندانش

 ادگیرییهه  - ییههادده نههدیارف  بهها اولیهها بیشههتر درگیههری و یریپذمسههئولیت افههزایش

 در  انگیههزه  ایجاد  جدید،  اطالعات  ارائه  و  اطالعات  انتقا   سرعت  افزایش  آموزان،دانش

 و خههال  و توانمنههد معلمههان شههدنشناخته ای،رسههانه سههواد یارتقهها بههرای لمههانعم

 افههزایش  معلمههان،  تجههار   و  هههافایل  گذاشههتن  اشتراک  به  برای  ایزمینه  شدنفراهم

 بههرای  آن  از  اسههتفاده  بههودن  جههذا   بیشههتر،  مطالعههه  بههرای  معلمان  پذیریمسئولیت

 ساعت  در  پذیریانعطاف  ،دنکرشپژوه  به  آموزاندانش  کردن  مندعالقه  آموزان،دانش

 ارائههه  برای  آموزاندانش  در  خالقیت  پرورش  پرهزینه،  ترددهای  حذف  و  کالس  شروع

 ایجههاد  و  محههروم  قاطمنهه   در  دسترسی  عدم:  شامل  چالش  هن  و  نو  ایشیوه  به  تکالی 

 سههرعت  بههودن  کنههد  اینترنههت،  هایهزینههه  بودن  سنگین  آموزش،  فرصت  در  نابرابری

 اعتیههاد  معلههم،  از  نظههارت  قدرت  شدنسلم  و  یادگیری  سنجش  دنوب  دشوار  اینترنت،

 ان،گههردی  مطالههم  از  رویهبی  و  جابی  استفاده  گوشی،  و  اینترنت  به  آموزاندانش  برخی

 عنوانبههه  افزارنرم  از  استفاده  ارزیابی،  و  تدریس  امر  به  انمعلم  برخی  یگذاروقت  عدم

 جدیههد شههیوه در تحصههیل بههه بتسن آموزاندانش برخی  انگیزه  کاهش  تبلییات،  ابزار

 زیسههته  تجههار   موضههوع  با  پژوهشی  در(  1399   همکاران  و  محمدی.  گردید  تدریس

 از  نههوع  نیهه ا  معایههم  و  محاسههن  به  مجازی  وزشمآ  هایچالش  از  آموزاندانش  والدین

 موضههوعی،  بندیدسههته  و  استخراج  از  پس  و  هامصاحبه  تحلیل  با  و  پرداختند  آموزش

 آموزشههی، مقولههه پههنج در اجتمههاعی هایشههبکه در مجازی  آموزش  معایم  و  محاسن

 معایبی  و  مشکالت  بهباتوجه  کردند و  بندیطبقه  فنی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،

 جهت  ا ربخش  و  منسجم  هایزیرساخت  طراحی  گردید بود،  عنوان  والدین  توس   که

ی در ( در پژوهشهه 1400و دیگههران    حاجی  .دانستند  ضرورت  مجازی را  آموزش  ارائه
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بهها اسههتفاده از ابههزار  برنامه شاد از استفاده با مجازی  فضای  در  آموزش  مورد مشکالت

 رسههدر مهاباد، به ایههن نتیجههه میمصاحبه میان آموزگاران مدارس مقطع ابتدایی شه

و  آمههوزاندانشمون اصههلی  مشههکالت شههش مضهه تههوان مشههکالت شههاد را در که می

زمانی، مشکالت تجهیزات، مشههکالت سههات معلمان، مشکالت محتوا،  مشکال  مدیران،

هههای تمههامی پههژوهشبنههدی کههرد.  مشکالت ارزشیابی( و چهارده زیر مضههمون طبقه

آمههوزش هههای موجههود در فضههای مجههازی و صههتههها و فربههر چههالش گرفتهصههورت

 شود.مشاهده می  شدهچاپتناقض بین آ ار  هنوز   یداشته؛ ول  تأکیدالکترونیکی  

 تههوانمیالکترونیکههی    آموزش  به  گرایش  هایعلت  ترینبارز  و  ترینمهم  از  درواقع

 کههاهش گونههاگون، درسههی مطالههم بههه آمههوزاندانش  ریرحضوری  دسترسی  امکان  به

 از  بههاالیی  حجههم  بههه  سههریع  و  انسآ  دسترسی  آموزشی،  حوزه  در  اگونگون  هایهزینه

: 1399،  فههرزین کرد اشاره درسی محتوای آن با مرتب  حوزةدر  موجود  روزبه  دانش

 هایدولتعلل گرایش   ترینمهماز    و  ؛(2009  الیس،  و  2012  به نقل از جهانیان،  20

، محههدودیت هادانشگاهو    به کمبود ظرفیت مدارس  توانمیمختل  جهان به این امر  

کههارگر    آموزش الکترونیک و مجازی و... اشههاره کههرد  بودننهیهزکمآموزشی،  بودجه  

 (.11 :2013،  همکاران و  1زاده

 آمههوزاندانشو حفههس سههالمت    تیهه وتربمیتعلاهمیت امههر    بهباتوجه  راستا  در این

و  ارانگذتسیاسهه ارهههای کراه تههرینمهمیکههی از کشههور   سههازانآینده  مثابهههبهکشور  

از فضههای   بههردنبهرهدیگههر جهههان    کشورهایمان همانند  ی کشورآموزش  زانیربرنامه

 (.79:  2020  بهاتاچاریهها،   بههوده اسههت  کشور  آموزاندانش  تیوتربمیتعلمجازی برای  
از میزان  تواندمی ایران، کشورمان نظیر توسعهدرحال جوامع در فناوری نوع از این کارگیریبه

 افکری   بکاهد  توجهیقابلبه میزان    تیوتربمیلتعامل این فضا در بستر  کوری  هکارایی و بهر

 (.16338: 2021  حسینی، و

در دوران کرونهها   شههودنامیههده مههی  شههاد  اختصاربهکه    آموزاندانشه آموزش  کشب

شههورمان ک آمههوزاندانشآمههوزش مجههازی  افزارهههاینرم تههرینمهمیکههی از  عنوانبههه

گیههری از ایههن ز بهههرهل اقبهه  معلمههان .(155 :1400 حاجی،  قرار گرفت  مورداستفاده

 و پراکنههده  خودجوش  صورتبه  ارلم  خویش  ایحرفه  تعهد  به  عمل  راستای  در  بستر

 
.1 Kargarzadeh 
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 دلیل عدم  به  نمودند کهمی  پیدا  حضور  مجازی  فضای  در  آموزاندانش  زشآمو  امر  در

 حجم  از  عیجامو    دقیق  آمار  ،بسترهای مجازی  کارگیریبهوحدت رویه در استفاده و  

 آموزشی  شبکه  کارگیریبهاما با    ؛نداشت  وجود  آموزاندانش  به  اهآن  خدمات  میزان  و

-با بهههره تا حدی فراهم گردید تا یقعوا مدرسه  ساختار  همانندساختارهای الزم    شاد

 مجههازی  کههالس  وارد  خصوصههیدر زمان بههه    آموزاندانشگیری از این بستر، معلم و  

 دنبا  نمایند. را  یادگیری  و  یاددهی  ندیفرا و  شده

 توانههدمیو معلم    باشنددارا می  راخصوصی    وگویگفتن  کادر آن ام  موزانآشدان

 یهههاکانا وجههود همننههین بهره ببههرد.  و متنی    یهای صوتاز فیلم، تصاویر و یا فایل

دیگههر از  آموزان  در بین دانش  درسی مختل  و به اشتراک گذاشتن محتوای آموزشی

این   آموزاندانشدر این بستر،    .است  در جهت تحقق اهداف آموزشی  انهابعاد این رس

ایههن   حهها نباای  ،نماینههدمتفههاوتی بارگههذاری    هاروش  بهتکالی  را    امکان را دارند که

نبههوده و لههزوم آموزشههی بههدون نقههض و کاسههتی   هایرسههانهرسانه نیز همنون دیگر  

ممکن و اصههالح   هایکاستیبررسی ابعاد مختل  آن یک امر ضروری برای شناسایی  

 .باشدآن می
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 رسانه آموزشی شاد   مختل   (: ابعاد1   شماره  شکل

 

 تههاریخ، جیرافیهها وکه شامل سههه بخههش    1در این میان دروس مطالعات اجتماعی

، همنههون  آمههوزاندانشهههای متعههالی  ، نقش مهمههی را در رشههد اندیشهههاستمدنی  

یگههاه انسههان در نظههام طبیعههت و شناساندن اهداف جامعه و شههناخت آن، تحلیههل جا

و  آینههدهافزایش امید و نگاه مثبت بههه ،  استفاده از محی  اطرافسیم مسیر صحی   تر

در مقههاطع مختلهه  تحصههیلی س  اسههانیبرا  و  دایهه نممیاخالقی ایفهها    ایهارزشرشد  

: 2020  ،2دمیرکایا  و  چا    دهندمیبخشی از واحدهای آموزشی را به خود اختصاص  

 و  فرهنگههی  اجتمههاعی،  هههایمحی   بهها  او  روابهه   انسههان،  بههه  تماعیجا  مطالعات  (.27

-مههی  آن  گونههاگون  هایجنبهو    آینده  و  حا   ،درگذشته  بشر  زندگی  تحوالت  طبیعی

 کههه اسههت آن از حههاکی اوالً اجتمههاعی، مطالعههات از تعریفههی چنههین ئهههو ارا پههردازد

 ،شناسههیمردما،  جیرافیهه   تههاریخ،  یعنی  اجتماعی،  گانۀهفت  علوم  با  اجتماعی  مطالعات

 ارتبههای بههه   انیههاً  و  ؛ارتبههای دارد  ،شناسیروان  و  اقتصاد  سیاسی،  وملع  ،شناسیجامعه

 اجتمههاعی  مطالعات.  کندمیاشاره    تریعوس  فهمی  به  رسیدن  برای  اجتماعی  علوم  بین

 بهها  و  تنیههدهدرهم  وبیشکم  وةیش  به  آموزش ابتدایی  دورة  در  ویژهبه  کشورها  ارلم  در

: 1397 کردعلیونههد،  شودمی ارائه انکودک ادراکی سط  رشد  با  متناسم  ساده،  زبانی

49.) 

عههدم   لاز قبیهه   جههز جیرافیهها( بههه  دروس مطالعات اجتماعی  هایویژگی  بهباتوجه

این نوع از دروس دارای شههکنندگی قطعیت فراوان در فرایند تدریس،  عدم  و  عینیت  

. بسههیاری از هسههتندجازی و ضع  بسیاری در برابر عوامل مختل  همنون آموزش م

شههدند و محههروم  چهرهبهههچهرهدر دوران مجازی از تدریس حضههوری و   وزانآمدانش

 .بوده استبیشتر این دروس    شدندهیشکبه چالش    از عوامل بسیار مهم در  یکی  نیا

در کههالس درس مجههازی،  یکههدیگر  بهها  آموزاندانشبررسی امکان مشارکت و مباحثه  

نان از ارزیابی صحی  و اطمی  برنامه آموزشی، امکانمرتب  با  اردوهای    برگزاریامکان  

 
1 . Social studies courses 

2  . Çal & Demirkaya 
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مسههائلی   ازجملهههع آموزش و در رسانه شههاد همگههی  در این نو  آموزاندانشیادگیری  

 .شودمیبیش از بیش احساس   هاآنحقیق در  که نیاز به تاست 

میزززان کاردمززدی رسززانه دموز ززی  ززاد در درو   بررسی مسئله این پژوهش ن،یبنابرا

در این راسههتا پههژوهش توجههه  .است ایران، تیوتربمیلتع نظام وط به علوم اجتماعی درمرب

 ان کههرده اسههت.پسر مقطع او  متوسههطه شهههر زنجهه  آموزاندانشخود را معطوف به 

 دوران  در  شبکه آموزشی شاد  مجازی  آموزش  وضعیت  ارزیابی  حاضر،  مطالعۀ  از  هدف

 ندر میهها  مههدنی(   تاریخ، جیرافیهها،مطالعات اجتماعی    دروس  در  کرونا  ویروس  شیوع

 .است  زنجان شهر متوسطه  او   دوره  پسر آموزاندانش

 
 او    دروس مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه  :(2شکل شماره  

 پژوهش  شناسی روش.  1-1

 _وتحلیل، توصههیفی پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر روش تجزیه

آمههوزان پسههر پژوهش شامل کلیههه دانههشعه آماری  گرفته است. جامپیمایشی انجام

حجم نمونه آمههاری بود.    نفر  5983به تعداد    شهر زنجانمتوس  اول   مقطع  مدارس  

نفر تعیین گردید و با استفاده از   361  ؛(1970و مورگان  بر اساس جدو  کرجسی  

جهت گردآوری   اعضای نمونه آماری انتخا  شدند.گیری تصادفی ساده  روش نمونه

 سههؤا  31محقق ساخته کههه مشههتمل بههر   نامهپرسشپژوهش از    ازیموردنهای  دهدا

ی یزشهه انگ  : معد  تحصههیلی، حههاالتبعد  7شامل    نامهپرسشبود، استفاده شد. این  
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دروس  آموزشههی، مههدیریت و همههاهنگی آموزشههی وبیت محتههوای، مطلآموزاندانش

بههود. مقیههاس   دنبویکههاربرداز    آمههوزاندانشتحصیلی، عملکرد آموزشی و رضههایت  

هههای آن بههه ای و از نوع طی  لیکرت بود که گزینهگزینه  5،  مهناپرسشپاسخگویی  

 روایههیبود. جهت انجههام    ترتیم: خیلی خو ، خو ، متوس ، ضعی ، خیلی ضعی 

اولیههه در   نامهپرسههشاز روش روایی محتوایی استفاده شد. بدین منظور    نامهپرسش

و بعههد از   از افههراد نمونههه آمههاری گذاشههته شههداختیار کارشناسههان امههر و تعههدادی  

نظرخواهی و انجام اصالحات الزم نسبت به توزیع نهایی اقدام شههد. بههرای محاسههبه 

ستفاده گردید و میزان آلفای محاسههبه شههده ون آلفای کرونبا  امیزان پایایی از آزم

ه از های پژوهش با اسههتفادداده  لیوتحلهیتجز  به دست آمد.  89/0  نامهپرسشبرای  

آمههاری  افههزارنرمبهها اسههتفاده از ای نمونههه تی تک و من  های ویلکاکسون، فریدآزمون

SPSS  انجام شد. 26  نسخه 

 پژوهش هایسؤال.  2-1

 با  مجازی  دوران  از  قبل  اجتماعی،  مطالعات  دروس  در  آموزاندانش  آیا معد  .1

 تفاوت داشته است؟ حضوری آموزش  دوران

 تالحهها  تیییههر  ات اجتماعی باعثمطالع  در درس  کاربرد رسانه آموزشی شاد .2

 عالقههه، نشههای، تنبلههی، مشههارکت، خسههتگی و  آمههوزاندانشانگیزشههی 

 است؟ و کنجکاوی( شده  یآلودگخوا 

 آموزشی ارائه شده از طریههق رسههانه شههاد در  ایمطلوبیت محتو  زانآمودانش .3

 کنند؟می  ارزیابی چگونه مطالعات اجتماعی را  درس

را در رسانه دروس تحصیلی خود    زشیماهنگی آمومدیریت و ه  آموزاندانش .4

 کنند؟می  ارزیابی چگونهشاد  

افیهها  تاریخ، جیر  اجتماعی  مطالعات  دروس  از  یک کدام  آموزش  در  رسانه شاد .5

 بوده است؟ بهتری  دارای عملکرد(  و مدنی

رسههانه شههاد در آمههوزش دروس   بودنیکاربرداز    آموزاندانشمیزان رضایت   .6

 چه میزان است؟مطالعات اجتماعی به 

 شپژوه هایافته.  2
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 دوران  از  قبو   ،اجتمواعی   مطالعوات  سودر  در  آمووزاندانش  معدل( آیا  1

 ؟ه استتفاوت داشت حضوری آموزش  دوران با مجازی

در دروس مههذکور در دوره بعههد و قبههل از   آمههوزاندانشبرای بررسی میزان معههد   

 متییرهاتوصی     دو  زیراست. ج  شدهاستفادهمجازی از آزمون ویلکاکسون    آموزش

 آموزاندانش. میانگین معد   دهدمیبعد از آموزش مجازی نشان  ان قبل و  را در زم

 3.98عههد از دوران مجههازی برابههر بهها و ب 4.21قبل از دوران آموزش مجازی برابر بهها 

در آمههوزش حضههوری نمههرات بهتههر و  آمههوزاندانش دهههدمی نشههاناسههت کههه 

 .ندکردمیرا دریافت    تریقبو قابل

 توصیفی  آمار

 انحهههههههراف ننگیمیا تعداد 

 استاندارد

 مههوزشآ دوران در معههد 

 مجازی
361 3.98 1.023 

 دوران از قبههههل معههههد 

 مجازی آموزش
361 4.21 1.052 

 ( 1 جدو  شماره  

جدو  زیر به مقایسه تفاوت میزان معد  قبل و بعههد از دوران آمههوزش مجههازی 

در دوران   نآمههوزادانشنفههر از    8ن معههد   میههزاکههه    دهدمی. نتایج نشان  پردازدمی

در   آمههوزاندانشنفههر از    92آموزش مجازی پیشرفت داشته و میزان معد  در میان  

نفههر از  36اسههت و میههزان معههد  در میههان  یافتههههشاکدوران آمههوزش مجههازی 

نفر از   233در دوران آموزش مجازی پیشرفت کرده است میزان معد     آموزاندانش

 تیییر چندانی نکرده است. انآموزدانش
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 بندیرتبه

 میهههانگین تعداد  

 رتبه

 مجمههههوع

 هارتبه

 دوران  از  قبل 
 آمهههههههوزش

 در - مجهههازی
 آموزش  دوران
 مجازی

 هایرتبههههه

 منفی

92a 60.86 5599 

 هایرتبههههه

 مثبت

36b 70.65 2402 

   233c برابر  موارد

   361 مجموع 

A  مجازی دوران آموزش  ر  دمعد  <مجازی   دوران آموزش  از  معد  قبل 

B  مجازی دوران آموزش  معد  در  >  مجازی دوران آموزش  از  قبل  د مع 

C   مجازی آموزشدوران    معد  در  مجازی = دوران آموزش  از  قبل  معد 

 ( 2 جدو  شماره  

 0.05در سههط  خطههای کمتههر از    zبههودن    دارمعنی( شاهد  3در جدو  شماره  

دوران آمههوزش در بعد و قبل از  آموزاننشادکه نشان از وجود تفاوت معد    هستیم

 .است  مجازی

 آزمون  آمارة

 یمجههاز آموزش دوران  از  قبل  معد  

 مجازی آموزش  دوران  در  معد   -
Z 3.986-b 

 0.000 داریمعنی

 ( 3 جدو  شماره  
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 تغییور  باعو در درس مطالعات اجتمواعی    شاد( کاربرد رسانه آموزشی  2

سوتگی و نشاط، تنبلی، مشارکت، خ  قه،)عال  آموزاندانشانگیزشی    حاالت

 است؟  شدهو کنجکاوی(    ی آلودگخواب

 فریههدمن پارامتریههک  نههو آزمههون از وزشههیآممسئله مههؤ رترین ارزیههابی بههرای

 .است آمده  (4   جدو  شماره در مربوطه  اطالعات  که  است  شدهاستفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4   شماره جدو 

 بههه  که  است  آن  از  حاکی  نتایج  موجود،  وضع  تبیین  برای  (4   شماره  جدو   بههباتوج

 لههیاحساس تنب  نهایت  درحس کنجکاوی، عالقه، مشارکت، نشای، خستگی و    ترتیم

 درجههه بهها نتههایج اجتماعی را بههه همههراه دارد.  در دروس علوممیزان تقویت    بیشترین

 تطههابق  عههدم  بههر  مبنههی  0H  صفر  فرض  رد  از  حاکی  که  0.000  معناداری  و  5  آزادی

 قههرار  تأییههد  مورد  پژوهش  فرضیه  و  شده  رد  بندیرتبه  اعتبار  عدم  و  با واقعیت  جدو 

 .گرفت

 بندیرتبه
 میانگین هاعامل

 3.85 عالقه

 3.5 نشای

 3 تنبلی

 3.70 ارکتشم

 3.1 آلودگیخوا   و  خستگی

 3.90 کنجکاوی

معنههادار آزادی تعداد کی دو

 ی

105.04

4 

361 5 0.000 
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شاد رسانه    از طریقارائه شده    وزشی آم  محتوایمطلوبیت    آموزاندانش(  3

 ؟کنندمی  ارزیابی  چگونه اجتماعی را  مطالعات  درس در

ون نشر مطالم و محتواهههای گونههاگ  رسانه آموزشی وظیفه تولید و  عنوانبهشاد  

 دیههدگاه  بررسههی  بههرای  راسههتا  نیهه در ا،  دروس مطالعات اجتماعی را بههر عهههده دارد

طالعههات محتواهههای مربههوی بههه دروس ممطلوبیههت  میههزان مههورد در آمههوزاندانش

 داده  وزن  لیکههرت  طی   هایگزینه  از  یک   هر  به  شاد  رسانه  در  منتشرشدهاجتماعی  

 شههماره  جههدو   مطههابق  داده شده  هایوزن  اساس  بر  آماری  هایشاخص  سپس  شد،

 هستند  متوس   حد  از  باالتر  که  هاییروش  کاربردپذیری  میزان  تا  گردید  برآورد(  5 

 .گردد  مشخص

 درجههههههه تی هالعام

 آزادی

 اخههههههتالف معناداری

 میانگین

 حجهههههههههم 

 محتوای

1.984 360 0.48 0.116 

 0.130 0.36 360 2.101 محتوای تنوع 

 کیفیهههههههت 

 محتوای

0.313 360 0.754 0.019 

 ( 5   شماره جدو 

 ( آمههده، بههرای تبیههین وضههعیت موجههود، بهها رعایههت5طور کههه در جههدو   همههان

شههده ای استفادهنمونههه  تک تی    پارامتریک   از آزمونشده  ر گرفتههای در نظمفروض

مشههاهده بهها درجههات آزادی  T( حههاکی از آن اسههت کههه 5  اسههت. نتههایج جههدو 

-در تمامی ابعاد بههاالتر از تههی بحرانههی مههی 05/0دار  در سط  معنی  شده ومشخص

بههر عههدم موفقیههت شههاد در تمههامی ابعههاد   مبنههی  0H  باشند و درنتیجه فرض صههفر

 شود.می  دتأییمحتوایی  

دروس تحصویلی خوود را در   مدیریت و هماهنگی آموزشی   موزانآدانش(  4

 کنند؟می  ارزیابی  رسانه شاد چگونه
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رسانه شههاد  مدیریت و هماهنگی آموزشیدر مورد    آموزاندانشاه  برای بررسی دیدگ

هههای طیهه  لیکههرت وزن داده شههد، در درس مطالعات اجتماعی به هر یک از گزینه

( 6 مطههابق جههدو  شههماره    داده شدههای  آماری بر اساس وزن  هایسپس شاخص

 سههتنده  متوسهه   حههد  از  بههاالتر  که  هاییروش  کاربردپذیری  میزان  برآورد گردید تا

 .گردد  مشخص

 درجهههههه تی هاعامل
 آزادی

 اخههههههتالف معناداری
 میانگین

 0.187 0.006 360 2.748 درسی  تکالی 

 -0.157 0.527 360 -2.429 جانبی  هایقابلیت

 0.123 0.062 360 1.873 کالسی  ارزیابی

 0.215 0.000 360 3.610 رسانیاطالع

 0.093 0.124 360 1.541 کالس  زمانی  بازه

 ( 6 شماره  جدو  

 ( آمههده، بههرای تبیههین وضههعیت موجههود، بهها رعایههت6طور که در جههدو   همان

شههده ستفادهاای  نمونههه  تی تک پارامتریک    شده از آزمونهای در نظر گرفتهمفروض

مشههاهده بهها درجههات آزادی  T( حههاکی از آن اسههت کههه 6  یج جههدو اسههت. نتهها

، هههاکالسد بههازه زمههانی  در بعههد در ابعهها  05/0دار  شده و در سههط  معنههیمشخص

جههانبی و نحههوه اجههرای تکههالی  درسههی در دروس   هههاقابلیت، ارزیابی،  رسانیاطالع

رایی شههاد شده و کاشاد، ا باتفرض صفر مبنی بر عدم کارآمدی    مطالعات اجتماعی

 است.  قرار گرفته  آموزاندانشمورد تأیید 

)تواری،،   ی اجتمواع  مطالعوات  دروس  از  یککودام  آموزش  در  شاد( رسانه  5

 است؟بوده  بهتری  عملکرددارای   جغرافیا و مدنی(

دروس علوم اجتماعی به سه بخش تههاریخ، جیرافیهها و علههوم اجتمههاعی تقسههیم 

متفههاوتی را بهها   پههذیریانطبا میههزان  حتوا، شههیوه تههدریس و  که هر یک م  شوندمی

 میههزان  مههورد  در  آمههوزاندانش  دیههدگاه  بررسههی  . بههرایهستندتدریس مجازی دارا  
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 وزن  لیکرت  طی   هایگزینه  از  یک   هر  به  شاد در هر یک از دروس  مطلوبیت رسانه

 جههدو  مطههابق  داده شههده  هههایوزن  اسههاس  بر  آماری  هایشاخص  سپس  شد،  داده

 متوسهه   حد  از  باالتر  که  هاییروش  کاربردپذیری  میزان  تا  یدگرد  برآورد(  7   مارهش

قههرار   تأییههدمههورد    هههادادهن  جدو  زیر نرما  بههود  هبباتوجه  .گردد  مشخص  هستند

 .گیردمی

 

 مدنی جیرافیا تاریخ هاعامل
 361 361 361 تعداد

 3.17 3.28 3.23 میانگین

 1.16 1.002 1.092 معیار انحراف

 1.346 1.004 1.192 واریانس

 0.211- 0.159- 0.146- چولگی

 0.382- 0.131 0.413- کشیدگی

 ( 7   شماره جدو 

 ( آمههده، بههرای تبیههین وضههعیت موجههود، بهها رعایههت7 طور کههه در جههدو  همههان

شههده استفادهای  نمونههه  تی تک پارامتریک    شده از آزمونهای در نظر گرفتهمفروض

مشههاهده بهها درجههات آزادی  Tحههاکی از آن اسههت کههه  (8  اسههت. نتههایج جههدو 

در دروس تاریخ و مدنی باالتر از تی بحرانی   05/0دار  شده و در سط  معنیمشخص

-ها رد مههیمبنی بر عدم موفقیت شاد این روش  0Hشد و درنتیجه فرض صفر  بامی

هههای تههدریس اما در درس جیرافیا فرض صفر مبنی بر عههدم کارآمههدی روش  شود؛

 قههرار گرفتههه  آمههوزاندانشی شاد در این روش مورد تأیید  شده و کارای، ا باتمذکور

 است.

 درجههههه تی هاعامل
 آزادی

 اخهههههتالف معناداری
 نمیانگی

 0.119 0.038 360 2.086 در یههادگیری پیشههرفت



  1401زمستان  /   29شماره   آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در  نش98

 تاریخ بخش
 در یههادگیری پیشههرفت

 جیرافیا بخش
3.201 360 0.001 0.169 

 در یههادگیری پیشههرفت
 مدنی بخش

0.988 360 0.319 0.061 

 ( 8   شماره جدو 

آمووزش در  شوادرسوانه  بودنیکواربرداز  آمووزاندانش( میزان رضایت  6

 ه چه میزان است؟س مطالعات اجتماعی بودر

آمههوزش   در  شادرسانه    بودنکاربردی  از  آموزاندانش  رضایت  میزان  بررسی  برای

 شههد، داده وزن تلیکههر طیهه  هایگزینههه از  یههک   هههر  به  اجتماعی  مطالعات  دروس

( 9   شههماره  جههدو   مطههابق  داده شده  هایوزن  اساس  بر  آماری  هایشاخص  سپس

 هسههتند  متوسهه   حههد  از  بههاالتر  که  اییهروش  کاربردپذیری  میزان  تا  گردید  برآورد

 هههاآنرا ادرام کههرده و    سؤا ، در ابتدا چند  سؤا برای پاسخ به این    .گردد  مشخص

 آزمون کردیم.در رالم یک گزاره تعری  کردیم و 

 درجههههههه تی اهعامل
 آزادی

 اختالف معناداری
 میانگین

رضایت از شاد در دروس مطالعات 
 اجتماعی

1.276 360 0.203 0.084 

 ( 9   شماره جدو 

پارامتریک   ( آمده، برای تبیین وضعیت موجود، از آزمون9طور که در جدو   همان

 Tحههاکی از آن اسههت کههه  (  9   شده اسههت. نتههایج جههدو استفادهای  نمونه  تی تک 

در رضایت از شاد   05/0دار  شده و در سط  معنیمشاهده با درجات آزادی مشخص

فر باشههد و درنتیجههه فههرض صهه ر از تی بحرانی میدر دروس مطالعات اجتماعی باالت

0H    شود.می  تأییداز رسانه شاد    آموزاندانش  رضایتمبنی بر عدم 

 



                               99                                             ... و  سجاد جلیلیان   /شاد   ی عملکرد رسانه آموزش   ی اب ی ارز 

 گیریبح  و نتیجه. 3

 دوران در شههاد آموزشههی شبکه  مجازی  زشآموچالش    ارزیابی  ،پژوهش  این  از  هدف

 میههان  در(  مههدنی  جیرافیا،  تاریخ،   اجتماعی  مطالعات  دروس  در  کرونا  ویروس  شیوع

 بر  عوامل مذکور  ارزیابی.  است  بوده  زنجان  شهر  متوسطه  او   دوره  پسر  آموزاندانش

 بههرای  شههدهساییشنا  هایعامل  اهمیت  دهندهنشان  که  شد  انجام  نامهپرسش  اساس

 توان بیههانمی آمدهدستبه نتایج توجه با. باشدمی تدریس و آموزش  کیفیت  یشافزا

دارای نقای ضههع    شدهگرفتهدر نظر    هایقابلیترسانه شاد در عین تمامی    کرد که

از حداقل امکانههات الزم   آموزاندانشاینکه بسیاری از    درنظرگرفتنبا    .استبسیاری  

 زنجههان در بسیاری از مناطق شهههر  و  مجازی محروم هستند  آموزشحضور در  برای  

 .باشههدمیو امکان دسترسی بههه آن بسههیار دشههوار  ضعی  بوده بسیار  گاهیاینترنت  

کههه   اسههتش ممکههن در شههرای  کرونههایی  ایههن نههوع از آمههوزش تنههها رو  حا بااین

 .کندمیبسیاری را در راه خود مشاهده    هایچالش

در ایههن  آمههوزاندانشمعههد   حاکی از آن است که    او  پژوهش  سؤا   هاییافته

اینترنتی، نبود امکانات و نبههود تعامههل   هایزیرساختنبود    از قبیلدروس به دالیلی  

است.   یافتهکاهش  موفقیت شاد در امر آموزشو یا عدم    آموزاندانشجتماعی میان  ا

اجتمههاعی  هشدار بزرگی به آینده کشور در ابعاد مختلهه  سؤا نتیجه حاصل از این 

بسیاری از   اساسنیبرا  باشد.های بیشتر در این حوزه مینیازمند بررسی  که  باشدمی

مجازی توانسته   در بستر فضای  هایکالسروع  قبل از دوران کرونا و ش  آموزاندانش

کننههد؛ حفس  س مطالعات اجتماعیودر در ابل قبولیبودند نمرات خود را در سط  ق 

آمادگی خود را برای فهم و تحلیههل   نتوانستندر گردید  ذک  ترپیشدالیلی که  به    یول

فت در این دروس با ریزش و ا  هاآنآن معد     تبعبهو    نماینددروس اجتماعی حفس  

 در ،(1399  فههرزین تحقیقات نتایج با سؤا  این هایداده بنابراین ؛بوده استهمراه  

 ایههن  از  اسههتفاده  رد  ،(1399   همایی  باقرزاده  الزم،  هایزیرساخت  به  رسیدگی  لزوم

 در(  1395   سرشتپاک  نتایج  با  و  همسو  جوانم  کنتر   و  اصو   رعایت  شریبه  ضاف 

و دیگههران   عباسی  با  مجازی،  و  حضوری  دوران  در  فراگیران  هاینمره  در  تفاوت  عدم

 بهها  معدلشههان،  کههاهش  بههرای  علتی  عنوانبه  آموزاندانش  انگیزه  کاهش  در(  1399 
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 هههاآن  معههد   کاهش  آن  تبعبه  و  آموزاندانش  ندیپایب  کاهش  در(  1399   محمدی

 نمههره  بهبههود  مسههئله  در(  1398   و جاللههی  رالمی(  1399   فرزین  نتایج  با  و  همسو

 .است  تضاد  در( 1399   و دیگران  شاوردی ،آموزاندانش

ه شاد باعث رشد عالقه و انگیزه و ک  دهندمینشان    پژوهش  دوم  سؤا   هاییافته

 تهها حههدودی  ا استفاده از ایههن رسههانهب  هاآن  حا درعین  شده و  هاآنحس نشای در  

آمههوزش مجههازی   هایچالش  ترینبزرگیکی از  کنند.  میاحساس خستگی و تنبلی  

دروس اجتماعی و حتی دیگر دروس کاهش شدید امکههان ارتبههای اجتمههاعی بهها   در

و بخصههوص   یانسههانعلومدروس    مههؤ رتههدریس  .  اسههت  نعلمامو    آموزاندانشدیگر  

، امکههان یکههدیگر  بهها  آموزاندانش، مشارکت  هادادهتحلیل  ت اجتماعی نیاز به  مطالعا

و همننههین   آمههوزاندانش  معلههم و  بههین  کههاربردی  مباحثههاتگیههری  مناظره و شکل

میههزان خسههتگی   ذکرشههده  هایمؤلفهههبهها کههاهش  .  اسههت  یکههدیگر  بههاآموزان  دانش

 آمههوزانشدانی  علمان بر کالس درس میزان تنبلهه مو با کاهش نظارت    آموزاندانش

برای افزایش انگیههزه و عالقههه و   توانمیدالیلی که    ازجمله  است.  کرده  دایپیش  افزا

بهها   آمههوزاندانش  آشههناکردنبهها    شاداین است که  در نظر گرفت    آموزاندانششای  ن

توانسههته اسههت  هاآنو حس کنجکاوی  هاآنفضای مجازی و دنیای اطالعات انگیزه  

 در یههک و پرسش از معلمان   تأمل  در ضمن امکان  شاید.بگ  هاآندری جدید بر روی  

 تفکههردر تمامی زمان ممکن باعث رشد    هاآنبودن    دسترسقابلفضای خصوصی و  

 پههژوهش شههده اسههت. آمههوزاندانشمیههان  در دروس مطالعات اجتماعی  گریپرسش

 فراگیههران  در  خالقیههت  حههس  رشههد  در(  1399   محمدی  و(  1390   و قربانی  دالور

 .است  تضاد  در  تنبلی  حس  رشد  در( 1399   محمدی  تایجن با وهمسو  

 تنهانهههاز سههوی شههاد  تولیدشههدهکه محتوای  کندمیبیان  سوم  سؤا   هاییافته

 نقههایرای  اکیفیت و جذابیت آموزشی بلکه در مقولههه حجههم و تنههوع هههم د  حاظازل

در شههاد از منظههر  مطالعههات اجتمههاعی تولیدشههدهمحتههوای  .اسههتضههع  بسههیاری 

 عتنومیزان و   اندنگرفتهقرار    موردتوجه  بعاد گوناگوندر سط  وسیع و ا  انآموزدانش

را بههه رضههایت  هههاآن در شاد نتوانسههته اسههت  تولیدشدهو کیفیت تصویری محتوای  

 و  آموزشههی  محتههوای  بهبههود  لههزوم  در  ،(1395   اسههماعیلی  نتههایج  بهها  کامل برساند.
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 محتههوای  نبودن  جذا   در(  1399   محمدی  با  فراگیران،  توس   آن  نداشتن  مطلو 

 .است همسو  فراگیران و محتوا  هماهنگی  عدم  در(  1400   حاجی  با  تولیدشده،

و کههاربرد آن  رسههانیاطالعتوانایی شاد در  بیانگر پژوهش چهارم سؤا   هاییافته

در دروس مطالعههات اجتمههاعی   آمههوزاندانشتکالی  درسههی    دهیسازماندر اجرا و  

نشان از انعطاف رسههانه شههاد در   ا هر نوع مد  فایلیب  تکالی امکان بارگذاری  .  است

بههازه زمههانی دروس   حهها بااین  .اسههت  دروس مطالعههات اجتمههاعی  درسی  تألی بعد  

ات اجتماعی در شاد امکان تعامل و پرسش پاسههخ کامههل و صههحی  را هههم از مطالع

مکههان . شاد در عرصه ابعاد جانبی همنون اکندمیسلم    آموزاندانشمعلم و هم از  

، امکانههات کالسههی  صههورتبه  صههوتی و تصههویری  هایتماس،  ووگگفتاتا     رگزاریب

 روریا حضههومجههازی کههالس درس همنههون: امکههان بارگههذاری تختههه نقاشههی، 

زوارکههی   زارعههی  نتههایج  بهها  نبوده اسههت.  آموزاندانشمورد رضایت  و...    لحظهبهلحظه

 عباسههی  و(  1400   حههاجی  با  مجازی،  توس  فضای  ارزشیابی  مطلوبیت  در(  1390 

 .است همسو  ارزیابی به مربوی  مشکالت وجود  در(  1399 

و مدنی   آن است که تدریس دروس تاریخ  رنشانگ  پژوهش  پنجم  سؤا   هاییافته

تدریس جیرافیا با اقبا  و توجه   کهدرحالیدر شاد دارای مطلوبیت چندانی نیستند  

ده، و لوازم آمههوزش گسههتردرس جیرافیا به دلیل عینیت باال، ابزار همراه بوده است.  

 نشههانگرنتایج    .استبسیار جذا     آموزاندانشبرای    ،تنوع و جذابیت تصویری بسیار

 را به خههود آموزاندانشرضایت  توانستهدروس جیرافیا آن است که شاد در تدریس 

تاریخ و مدنی از آموزش مجازی آسیم فراوانههی را در عرصههه دروس    یکند؛ ولجلم  

 بیگههی خسههرو نتایج با و است همسو( 1396  قیومی نتایج با .دانشدهتعلیم متحمل 

 تاس  تضاد  در  تاریخ آموزش  در  الکترونیکی  رسانه  کارایی  عدم  در  ،(1397 

بیانگر عدم مطلوبیت و ناکارآمدی شاد در دروس   پژوهش  ششم  سؤا   هاییافته

آن   مطالعات اجتماعی دارد که برای بررسی دقیق نیازمند ارزیابی و تشههخیص علههل

محتههوا،   دهیسههازماندگی نظام آموزشی کشور و لههزوم سههرعت در  عدم آما  .هستیم

از رسههانه شههاد در دروس   زانآمههودانشدیگر باعههث نارضههایتی    هایبخشو    افزارنرم

نیز خود دلیلی بر ایههن   آموزاندانشهمننین میزان معد     مطالعات اجتماعی باشد.



  1401زمستان  /   29شماره   آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در  نش102

، (1384   یقائههد  نتههایج  بهها  ونیههک الکتر  آمههوزش  نبههودن  مطلههو   ازنظههر  .استادعا  

2013) Noorollahee است همسو(  1399   (، محمدی. 

 جههدی  عزم  ساختار نیازمند  اصالح  و  موردنیازهای آموزشی  برنامه  درواقع اجرای

 موجههود،  وضعیت  بررسی  و  های نوینراهبردی  طرح  با  تا  است  زانیربرنامهو    مدیران

 جهههت  در  رو  یشپهه   هافرصههت  و  منههابع  و  هااز ظرفیت  و استفاده  نقای ضع   رفع  به

 ایرسههانهشههاد    .شههوند  کاربهدسههت  تیوتربمیتعلعرصه    بیشتر  هرچه  رشد  و  اعتالی

های رسههانهبر روی این رسههانه و    گذاریسرمایهبا    توانمیه  کاگون  است با ابعاد گون

 تههوانمیفنههاوری  عرصه آموزش، علوم اجتمههاعی و    ینصدیگر و با استفاده از متخص

را در   آمههوزاندانشو موفقیههت    مندیرضایتد و میزان  قای ضع  را پوشش دااین ن

رایگههان و   تر،ومیعمهه   هایرسههانهرفلههت از    دروس مطالعات اجتمههاعی افههزایش داد.

کشورمان نتایج نامطلوبی بر روی تربیت و علم   آموزاندانشبرای همه    دسترسقابل

 گذاشته است. آموزاندانشآموزش 

علمان مطالعههات اجتمههاعی در ارتقا ممقاله    در  گرفتهصورت  گیرینتیجه  بهباتوجه

هههای رتمهامجازی و حضوری برای رشد    هایدورهاری  عرصه آموزش مجازی و برگز

و رفههع نههواقص شههاد و افههزایش   هاکاسههتیترمیم  ،  شادتدریس مطالعات اجتماعی در  

، متنههوع و روزبهههتولید محتههوای جدیههد و ، آموزاندانشکارآمدی و جذابیت آن برای 

 آمههوزاندانشدر راستای تکمیل فرایند تدریس هم برای معلمان و هههم بههرای    جذا 

بههرای  هههاآنبرای راهنمایی معلمان و هههدایت تدوین محتوا نوین ،  مطالعات اجتماعی

 .شودمیپیشنهاد    و فنون مختل   هاروشتدریس مطالعات اجتماعی با 

 بعامن

  ارزیههابی».  (1395مصههطفی    احمههدی،  علههی  احمههد؛  کههاظمی،  ور؛شاهپ  رحمانی،  هادی؛  لی،اسماعی

.  «بلوچسههتان  و  سیسههتان  دانشههگاه  مجههازی  آمههوزش  واحههد  الکترونیکههی  یههادگیری  وضههعیت

 .221-241(:  34 9  دوره  ،عمومی مدیریت هایپژوهش

  و  یههاددهی  تعههامالت در مجازی فضای در آموزش عملکرد تأ یر»(. 1399  مهرانگیز همایی، باقرزاده

 .135-126  ،(2  شماره  ضمیمه   51  شماره  ،رمزداو نامهپژوهش  ،«گیرییاد
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  دانش  مقایسه».  (1395آرزو    منفرد،  ؛محمدعلی  واحدی،  مسعود؛   ابت،  خلیلی  صدیقه؛  سرشت،پاک

  ،«الکترونیکههی  آمههوزش  مههورد  در  ریرمجازی  دانشجویان  با  مجازی  آموزش  دانشجویان  نگرش  و

 .61-68(:  4   8  دوره  ،پزشکی علوم آموزش در پژوهش

  در ابههزاری مجههازی؛ اجتماعی هایشبکه»(. 1398  مقدم، رضا یوسفی ران، محبوبه سلیمان،عم  پور

 .11-36،  19، شماره  6، دوره  pure life،  «یادگیری -  ییادده  دفراین  شیبخکیفیت  جهت

  سههازنده هایمؤلفههه شناسههایی». (1396عبههاس    خورشههیدی،  علیرضهها؛  عراقیه،  زهرا،  قوام؛  زادهیتق

 و اطالعوات  یاورفنو  ،«تهههران  اسههتان  هایشهرسههتان  متوسههطه  دوره  در  مجازی هایآموزش

 .105-125  ،(27  پیاپی 3شماره    ،7  دوره  ،تربیتی علوم در ارتباطات 

  در  آمههوزش مشکالت بازنمایی». (1400  حدیقه آذر، محمدی ؛مژگان مهر، محمدی ؛جما  حاجی،

،  «پدیدارشناسههی  مطالعههه  یههک:  اکرونهه   پانههدمی  دوره در شههاد امهبرن از استفاده با مجازی فضای

-174  ((:43 پیپیهها  3 11 دوره ،تربیتوی  علوم  در  ارتباطات   و  اطالعات   فناوری  فصلنامه

153. 

  در دانشههگاه  تههاریخ  آموزش  در  الکترونیکی  محتوای کارکرد ارزیابی». (1397  هوشنگ بیگی، خسرو

و   متوون  انتقادی  نامۀپژوهش  ،«الکترونیکی  محتوای  دنق  هایبایسته  شناسایی  برای  اول   گام

 .65-88  ،(62   پیاپی  10  شماره  ،18  سا   ،یانسانعلوم هایبرنامه

  از  دانشههجویان  خههال   یههادگیری  در مجههازی آمههوزش نقههش»(. 1390نی، محمد  را؛ قربادالور، سمی

 آمووزش  یارشوتهمیان  مجلوه، «بجنورد شهرستان هایدانشگاه علمیهیئت اعضای  دیدگاه

 .17-27،  3:  شماره  ،2:  دوره  ،یپزشک علوم در مجازی

  هویههت  و  مجههازی  ایفضهه  در حضههور رابطههه بررسی» .(1385فاخره   خطیبی، ؛سعید محمد ذکایی،

 .2-35،  33شماره    ،اجتماعی علوم  ،«ایرانی  جوان  اینترنتی  کاربران  بین  در  مدرن

  آمههوزش  یآزمایشهه   برنامههه  تحلیلههی  بررسههی».  (1390بهاءالدین    ،رحمانی اسماعیل؛ ،زوارکی زارعی

(:  10   3  دوره  ،عوالی آمووزش ناموه  ،«یشهرر  حدیث  علوم  دانشکده  موردی مطالعه مجازی؛

129-148. 

  اجتماعی  هایشبکه  تأ یر».  (1399محمدجواد    قمی،  سازچیت  حسین؛  حیدری،  تهمینه؛  ،شاوردی

 فناوری ،«تهران شهر دوم طهمتوس مقطع دختر آموزاندانش تحصیلی  کمی  عملکرد  بر  مجازی

 .801-812(:  4 14  دوره  ،موزشآ

  از  ابتههدایی  دوره  معلمههان  زیسههته تجربه». (1399رضوان   ،زادهمیحک الهه؛ حجازی، فهیمه؛ عباسی،

  مطالعههه  یههک(:  شههاد   آمههوزاندانش  آموزشههی  شههبکه  در  تههدریس  هههایچالش  و  هافرصههت

 .1-24  ،3شماره    8دوره،    ،پژوهی تدریس  ،«پدیدارشناسی
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  شناسههیزیست درس یههادگیری میزان بر مجازی آموزش تأ یر». (1398ا  حو جاللی، اعظم؛  رالمی،

  دوره  ،پایوه علووم آمووزش در  پویش ،«دلگان نشهرستا میازده پایه دختر آموزاندانش در

5 17  :)21-1. 

  یههابیارز».  (1399  خواسههتار ،علههی ؛محد هههامیههری،  ؛مجیههد ،مجاور جمشیدیان ؛حمیدرضافرزین، 

  شهرسههتان  یازدهم  پایه  دختر  آموزاندانش  بین  در  شناسیزیست  درس  مجازی  آموزش  وضعیت

 .19-28،  5شماره  ،  2وره  د،  شناسیزیست آموزش در پژوهش،  «بجنورد

  فنههاوری  عمههده   کههامپیوتر  مهندسی  مجازی  آموزش  درسی  برنامه  ارزیابی»(.  1384   هارکب  قائدی،

 در  ارشود  کارشناسوی  هنامویانپا  ،«صههنعت  و  علم  دانشگاه  دانشجویان  و  معلمان(  اطالعات

 .معلمیتترب دانشگاه

  محتههوای تحلیههل»(. 1397  سههعید ومانی،ر فاطمه؛ کیا، مختاری زهرا؛ فر، ملک پرنیان؛ کردعلیوند،

،  «صههل   مفهههوم  و  الفلههین  مههک  رومههی،  ویلیههام  هههایتکنیههک  اسههاس  بههر  ابتههدایی  تههاریخ  کتههم

 .47-64،  5  شماره  ،1  سا   ،یانسانعلوم مطالعات  در نوین دستاوردهای

 .118  شماره  ،جغرافیا آموزش رشد فصلنامه  ،«جیرافیا  تدریس  در  ینیآفرلذت»(.  1396   قیومی

  والههدین  تجههار   واکههاوی»  (.1399   دیگههرانجهرمههی و    ناصری  مه؛ کشاورزی، مهدی؛فهیدی، ممح

  زمههان در اجتمههاعی هایشههبکه بهها مجازی آموزش  هایچالش  از  ابتدایی  او   دوره  آموزاندانش

 .74-101  ،40  شماره  ،تربیتی هایپژوهش  ،«کرونا  روسوی  شیوع
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